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Regulamin konkursu na nazwę kwalifikacji pełnej na 5. poziomie Polskiej
Ramy Kwalifikacji
§ 1 Organizator i Nazwa Konkursu
Organizatorami Konkursu na nazwę kwalifikacji pełnej na 5. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji
zwanego dalej Konkursem, są Fundacja Rektorów Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Górnośląska 14
oraz Pearson Central Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000090224, o kapitale zakładowym
1.450.000 PLN, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 527-22- 41-447.
§ 2 Przedmiot Konkursu
Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie spośród nadesłanych zgłoszeń nazwy dla kwalifikacji pełnej
na 5. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji („Prace Konkursowe”).
§ 3 Miejsca i czas trwania Konkursu
1. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Konkurs prowadzony jest od 7 lutego do dnia 7 marca 2017r. Ogłoszenie wyników - w przypadku
pozytywnego rozstrzygnięcia Konkursu - i wręczenie nagród nastąpi podczas konferencji
poświęconej 5. poziomowi PRK, organizowanej przez Fundację Rektorów Polskich, która odbędzie
się 14 marca 2017r.
§ 4 Zasady oraz warunki prowadzenia konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto wypełni Formularz Zgłoszeniowy zamieszczony
na stronie www.frp.org.pl.
2. Jedna osoba może zgłosić więcej niż jedną propozycję nazwy.
3. Dokonując zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę na udział w Konkursie na warunkach określonych
w niniejszym Regulaminie.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie zgłoszeń zawierających
treści naruszające powszechnie akceptowane normy obyczajowe, niosące treści propagujące
przemoc, wzywające do antagonizmów na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym,
a także treści uznane powszechnie za obelżywe oraz powodujące naruszenie prawa polskiego
i międzynarodowego. Dotyczy to również Prac Konkursowych, odnośnie których Organizatorzy
otrzymali wiarygodną informację, że naruszają dobra osobiste lub prawa osób trzecich.
5. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść zgłoszenia oraz ewentualne
naruszenie praw autorskich lub innych praw osób trzecich, również po ich przekazaniu
Organizatorowi Konkursu.
6. Zamieszczenie zgłoszeń w serwisie internetowym poświęconym Konkursowi jest nieodpłatne.
7. Wysyłając Formularz Zgłoszeniowy Uczestnik udziela Organizatorom Konkursu licencji
na wykorzystanie nazwy zgodnie z niniejszym Regulaminem. Udział w Konkursie wymaga zgody
Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych, oraz na publikację informacji o rozstrzygnięciu
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Konkursu. Odpowiednie klauzule zgody zamieszczone zostały przez Organizatora pod Formularzem
Zgłoszeniowym na stronie www.frp.org.pl. Dodatkowo Uczestnik może wyrazić zgodę
na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Pearson Central Europe
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz na przesyłanie przez Pearson Central Europe Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Administratorem danych osobowych zebranych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz,
w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Uczestnika, w celu marketingowym, będzie Pearson
Central Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 8, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000090224.
§ 5 Rozstrzygnięcie Konkursu, nagrody, ogłoszenie wyników Konkursu
1. Propozycje nazwy dla kwalifikacji na 5. poziomie PRK można zgłaszać do dnia 7 marca 2017r.
Do dnia 14 marca 2017r. odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej, które wyłoni w toku
obrad zwycięzców Konkursu, wybierając nagrodzone zgłoszenia nazw.
2. Kryteria oceny Prac Konkursowych obejmują trafność, innowacyjność, adekwatność nazw.
3. W skład Komisji Konkursowej obradującej pod przewodnictwem Prezesa FRP, wejdą członkowie
Zarządu Fundacji oraz dwaj reprezentanci Pearson Central Europe.
4. W konkursie przyznana zostanie jedna nagroda główna. Organizatorzy dopuszczają przyznanie
do trzech wyróżnień.
5. Warunkiem otrzymania nagrody jest podpisanie przez zwycięzcę lub zwycięzców umowy
o przeniesienie praw autorskich do nazwy z Organizatorami Konkursu w takim zakresie, w jakim
jest to niezbędne dla korzystania z nazwy i używania jej dla oznaczania kwalifikacji pełnej
na 5. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji.
6. Nagrodą będzie statuetka oraz dyplom. Dyplom zostanie przyznany osobie zgłaszającej zwycięską
nazwę oraz reprezentowanej przez nią instytucji (o ile zostanie wskazana w zgłoszeniu
konkursowym).
7. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
8. Organizatorzy zastrzegają prawo do przedstawienia zwycięskiej nazwy przedstawicielom
Ministerstwa Edukacji Narodowej lub innych instytucji zaangażowanych w Zintegrowany Rejestr
Kwalifikacji oraz Polską Ramę Kwalifikacji, jako propozycję nazwy dla kwalifikacji pełnej
na 5. poziomie PRK.
9. Zwycięskie nazwy wraz z listą imion, nazwisk nagrodzonych Uczestników Konkursu zostaną
opublikowane na stronie internetowej www.frp.org.pl nie później niż do 15 marca 2017r. W tym
zakresie dane osobowe uczniów przetwarzane będą przez Fundację Rektorów Polskich z siedzibą
w Warszawie, ul. Górnośląska 14. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody jest dobrowolne,
ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści
danych i ich poprawiania.
10. O miejscu i dokładnym czasie wręczenia nagród Organizatorzy powiadomią laureata/laureatów
drogą elektroniczną.
11. Ogłoszenie zwycięzcy oraz wręczenie nagrody nastąpi 14 marca 2017r. podczas konferencji
organizowanej przez Fundację Rektorów Polskich, w hotelu Novotel Centrum w Warszawie
oraz na stronie internetowej www.frp.org.pl.
12. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi, jeśli nie zostaną odebrane osobiście
lub przez wskazanego przedstawiciela lub gdy próba dostarczenia za pośrednictwem przesyłki
pocztowej okaże się nieskuteczna.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji
o laureatach Konkursu, jak również wywiadów z nimi na łamach prasy, radia, w Internecie
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oraz telewizji a także wszystkich materiałach opisujących konkurs oraz ich wykorzystywania
w celach promocyjnych.
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do unieważnienia Konkursu i odstąpienia od przyznania
nagrody w przypadku zgłoszeń niespełniających wymogów konkursowych.
§ 6 Odpowiedzialność Organizatorów
1. Odpowiedzialność Organizatorów względem Uczestnika Konkursu jest ograniczona do wysokości
wartości przyznanej temu Uczestnikowi nagrody.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność dostarczenia nagrody z powodu
błędnych danych podanych przez Uczestnika.
3. Organizatorzy zastrzega sobie, z ważnych przyczyn, prawo do zmiany regulaminu w dowolnym
zakresie lub do odwołania Konkursu w dowolnym czasie.
4. Zmiany w Regulaminie obowiązują od momentu zamieszczenia zmienionego Regulaminu
na stronie www.frp.org.pl.
§ 7 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1. W terminie do dnia 19 marca 2017r. Uczestnik może złożyć reklamację dotyczącą przebiegu
Konkursu do Organizatorów. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data
jej otrzymania przez Organizatorów.
2. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz przesłane na adres Pearson Central
Europe Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs na nazwę kwalifikacji
pełnej na 5 poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji”.
3. Reklamacje złożone po terminie lub w innej niż wskazana w ust. 2 formie nie podlegają
rozpoznaniu.
4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatorów w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
5. Uczestnik składający reklamację zostanie pisemnie poinformowany o sposobie załatwienia
sprawy, w terminie 14 dni od daty jej rozpatrzenia.
§ 8 Wyłączenia z udziału w Konkursie
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatorów, a także członkowie
najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, rodziców małżonków,
kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
§ 9 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą
rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatorów.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
4. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest w Biurze Organizatorów, w Warszawie,
przy ul. Szamockiej 8 oraz Górnośląskiej 14 oraz na stronie internetowej www.frp.org.pl.

Warszawa, dnia 06.02.2017r.
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